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Anouk laat jou 
stralen met de 
perfecte coupe!

Elke dag
    feestelijk!

 

MAAK 
ONLINE EEN 
AFSPRAAK 
VIA ONZE
WEBSITE

Een perfecte coupe
Voor een fi jnzittend kapsel is een goede coupe een eerste vereiste. 
Hiervoor ben je bij ons aan het juiste adres. Ons team traint regelmatig 
onder leiding van topkappers op de laatste modelijnen en kniptechnieken. 
Als je bij ons binnen stapt, zeg dan eens niet “Doe maar weer hetzelfde”, 
maar daag ons uit. 

Iets te vieren?
In onze salon ben je aan het juiste adres voor een feestelijk kapsel. 
Of het nu trendy of klassiek moet zijn, wij hebben voor alle gelegenheden 
het perfecte kapsel.

DUS WIL JE ELKE DAG STRALEN? 
MAAK DAN METEEN EEN AFSPRAAK BIJ KAPSALON ANOUK!

Tongelresestraat 427 Eindhoven  |  040-2027061
kapsalonanouk@gmail.com  |  www.kapsalonanouk.nl



Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
Goed bedacht! Dat is het gevoel dat we je willen 
meegeven nadat je in onze showroom bent 
geweest. We helpen je graag bij het samenstellen 
van een keuken die past in je ruimte, interieur 
en je budget. Of het nu in de oriëntatiefase is, 
of jaren na de aankoop van je keuken. Nuva 
Keukens denkt met je mee. 
 
Een keuken gebruiken doe je iedere dag, 
maar een keuken kopen niet. Voor ons is dat 
wél dagelijkse kost. We denken niet alleen in 
het heden, maar we denken ook mee over de 
toekomst. Over de jaren die komen en wat die 
eventueel veranderen aan hoe je de keuken gaat 
gebruiken. We zorgen dat de nieuwe keuken 
perfect bij je past. Nu en in de toekomst. 

De Waterlaat 8, Bergeijk
0497 - 55 28 82
www.nuvakeukens.nl

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget



VOORWOORD/NOVEMBER

Goed zorgen voor jezelf en op tijd de nodige rust pakken. We 
kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is en je ziet 
dit onderwerp dan ook elke editie weer in heel wat artikelen 
voorbijkomen. Tal van ondernemers immers die je hierbij kunnen 
helpen. Maar ook zelf kun je het nodige doen om even echt tot rust 
te komen. Hoe je dat doet, lees je verderop in deze nieuwste editie 
van Bruist.

Jij hebt zorg nodig, maar dat geldt net zo goed voor alles en iedereen 
om je heen. Je vrienden, familie, kennissen, buren… Iedereen kan 
wel wat extra zorg en aandacht gebruiken, helemaal nu we richting 
de koudste en donkerste maanden van het jaar gaan. Dat vinden 
onze bruisende ondernemers trouwens ook. 

Zij zorgen maar al te graag voor jou als klant, helpen je zorgen voor 
anderen en delen in hun inspirerende verhalen in deze nieuwste 
editie van Bruist hoe zij dit zoal doen. Zorg jij als klant dan ook een 
beetje voor hen? Want samen komen we die koude wintermaanden 
wel door.

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers
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DEZE WINTER

STARTEN MET 

ADVERTEREN,

MÉT SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

Bruisende lezer,

P.S. Dit jaar kregen we gezinsuitbreiding. Meet Indy en Tofu. Ze zijn nu vijf 
maanden oud en hebben een hoge aaibaarheidsfactor, gaan goed om met kinderen 
en zijn ontzettend lief. Dit ras heet Coton de Tulear en is afkomstig uit Madagaskar. 
Daar staan deze hondenbekend als de ‘Royal dog of Madagascar’.

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Daniëlle Frishert
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
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 Like ons op Facebook.com/EindhovenBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Eindhoven 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Reeshof Bruist en De Langstraat Bruist.
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BRUIST/BODY&MIND

Af en toe helemaal tot rust komen is erg belangrijk om de werkweek met genoeg energie door 
te komen. Maar hoe laat je alles los en heb je echt een momentje voor jezelf, zodat je daarna 

weer vol energie verder kunt? Tot rust komen is moeilijker dan het lijkt.

to do’s op te schrijven. Door het opschrijven van deze 
dingen hoeft je hoofd er niet meer mee bezig te zijn, 
aangezien het allemaal op papier staat. Is één van je 
zorgen iets wat je niet op korte termijn kunt oplossen? 
Dan heeft het ook niet erg veel zin om er op dat 
moment over in te zitten. Klinkt logisch, toch? 

Pak jouw moment Weet je hoe vaak je even een 
momentje voor jezelf zou moeten nemen? Elke dag! 
Zorg ervoor dat je echt kunt rusten als je daaraan toe 
bent. Dat betekent telefoon, computer en televisie uit. 
Niet storen! Het is heel belangrijk dat je geest rust krijgt. 
Vijf minuten van stilte is effectiever dan dertig minuten 
voor de televisie zitten of je Facebookpagina checken.

Extra tip Gebruik je telefoon helemaal niet meer in de 
slaapkamer, zodat je slaapkamer altijd een plek is waar 
jij tot rust komt. Je telefoon is namelijk een van de 
hoofdfactoren van dat onrustige gevoel dat jij constant 
hebt. En ja, dit zal uiteindelijk tot meer energie leiden. 
Wie wil dat nou niet?

Hoe kom je echt 
tot rust?

Iedereen herkent dit wel: je wilt even helemaal niks 
doen, maar je telefoon blijft steeds trillen en je 
gedachten gaan van je belastingaangifte naar de strijk 
die er nog ligt. Dit zorgt ervoor dat we ons, tijdens 
een momentje voor onszelf, alsnog onrustig voelen. 
We krijgen tegenwoordig zo veel stimulatie dat onze 
hersenen het eigenlijk niet meer gewend zijn om niks te 
doen. Het is gewoon een soort verslaving. Zodra je je 
even verveelt, krijg je de neiging om weer een nieuwe 
dopamineshot - een beloning van gedrag - op te 
wekken door je e-mail of je Facebook te checken. 

Toch is het heel belangrijk om regelmatig 
echt tot rust te komen. Maar hoe pak je dit 
nou aan? Er zal vast een mogelijkheid zijn in je dag, 
misschien in je pauze, om heel even je ogen te sluiten 
en tijd in stilte door te brengen. Het sluiten van je ogen 
verbetert de kwaliteit van rust. Probeer het eens uit, het 
helpt echt. Blijft er tijdens zo’n rustmomentje van alles 
door je hoofd spoken? Om alle zorgen (tijdelijk) even 
uit te zetten, kun je drie minuten de tijd nemen om alle 

Ook op zoek naar rust? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers 
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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Behandelingen
Tandheelkunde

Droom je van een stralende glimlach? 
Lach je tanden weer bloot om te stralen, 
zonder je te schamen voor jouw gebit. 

Met behulp van innovatieve technieken, 
uitmuntende materialen en jarenlange 
ervaring zorgen onze tandartsen voor 

jouw mooiste lach. 

Haarttransplantatie
Zoek je naar een natuurlijke oplossing 

voor een vollere haardos? Onze chirurgen 
bieden de meest geavanceerde 

behandelmethoden voor een betaalbare 
prijs en met het beste resultaat om 

inhammen en kaalheid tegen te gaan. 
Hiermee zijn uw zorgen over haaruitval 

verleden tijd. 

Ooglaseren
Wil je weer een heldere blik op jouw 

toekomst? Onze oogspecialisten bieden 
voor ieder oog een oplossing. Wat 

voor jouw oog het beste is, bepalen 
we samen en is afhankelijk af van 
jouw oogsterkte, leeftijd en leefstijl. 

Ontdek na een vooronderzoek of een 
ooglaserbehandeling of lensimplantatie 

mogelijk is! 

Cosmetische behandelingen
Onze specialisten verzorgen 

behandelingen op medisch-cosmetisch 
gebied. Kwaliteit, vakkundigheid 

en gegarandeerd resultaat staan op 
nummer één. Of het nu een kleine 

onvolkomenheid is, of iets waar je al jaren 
last van hebt, wij leggen alles duidelijk 

uit, zodat je precies weet waar je aan toe 
bent. 

Genieten van goed 
zicht zonder bril?

Ilona Benders

Maak een 
afspraak voor een kennismakingsgesprek of vooronderzoek in Nederland.

Ogen laseren corrigeert de oogsterkte nauwkeurig, zowel 
bij min-sterkte, plus-sterkte of cilinderafwijking. In de 
moderne kliniek met uitgebreide behandelmogelijkheden, 
werkt een internationaal team van zeer ervaren 
oogspecialisten. Zij bieden alle behandelingen aan, 
zodat je altijd de behandeling krijgt die het beste bij jouw 
ogen past. Er wordt alleen gewerkt met hoogwaardige 
apparatuur, zodat zeer hoge kwaliteitsstandaarden 
gegarandeerd zijn. 

Je wilt een oogbehandeling laten uitvoeren, maar je wilt geen 
nummer zijn of te maken krijgen met lopendebandwerk. Je wilt 
persoonlijke aandacht en de beste specialisten, en het liefst ook 
een ontspannen verblijf. Dat kan via IM Medical Travel... in Turkije! 
Wij bieden gratis nacontroles en ondersteuning bij samenwerkende 
oogspecialisten in Nederland.

IM Medical Travel is opgericht 
door Ilona Benders, nadat ze 
twaalf jaar werkzaam was in 
de medische sector in Turkije. 
Ilona beschikt over veel ervaring 
en expertise op het gebied 
van medische en cosmetische 
behandelingen. Ze spreekt de 
Turkse taal vloeiend. IM Medical 
Travel biedt medische reizen 
aan die betaalbaar zijn én op 
kwalitatief hoog niveau. Doordat 
arbeidskosten veel lager liggen, 
kunnen behandelingen een stuk 
goedkoper worden uitgevoerd 
zonder in te boeten op kwaliteit. 

“IM Medical Travel ontzorgt 
jou volledig, zodat je een 
gespecialiseerde medische 
behandeling kunt koppelen aan 
een ontspannen minivakantie 
aan de Turkse westkust, terwijl 
je tot 60% bespaart op jouw 
doktersrekening”.

Middenbeemsterstraat 46, Tilburg  |  (+31)85-1307679  |  info@immedicaltravel.com

www.immedicaltravel.com  
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Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

ETHIOPIAN 
COFFEE

Een nieuwe variant van de 
smaakvolle Zuid-Afrikaanse crème 

likeur, de originele smaak van echt 
Marula fruit en doordrenkt met tonen 

van hoog-waardige Ethiopische 
koffi e. Drink hem puur met een blokje 

ijs, doe een scheutje in een espresso of 
maak er je desserts mee af.

www.amarula.com

HONING VAN GOUD
De bijzondere honing van Manuka New Zealand is een Nieuw-

Zeelands wonder. De exclusieve Manuka honing staat bekend om zijn 
geneeskrachtige en helende eigenschappen. Manuka New Zealand 

honing is perfect om je gezondheid 
deze winter een boost te geven.

 www.manukanewzealand.eu

win

LEZERSACTIE
WIN een foundationspray 
van Thats'so
Een foundationspray die je aanbrengt 
met een make-upkwast. Een echte 
gamechanger! Het product blendt 
samen met de huid en creëert een 
prachtige en egale glowy teint. 
Het geeft als het ware een fi lter 
over het gezicht. Het vermindert de 
zichtbaarheid van onvolkomenheden 
en bevordert een heldere en uniforme 
look. www.thatso.nl TAG #FACE UP

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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Geniet van
November

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

*LEZERSACTIES 
Like de Facebookpagina van Nederland 

Bruist en van het magazine uit jouw 
regio.  Tag je vrienden in dit bericht, zodat 

zij ook op de hoogte zijn van deze leuke 
actie! Of stuur je gegevens o.v.v. de TAG 

bij de lezersactie naar prijsvraag@
nederlandbruist.nl.

BEGRIJPT MANNEN
Een droog uitziende huid in de winter? Geen probleem met deze 
hydraterende gezichtscrème voor mannen van Bulldog skincare. 
De moisturiser is verrijkt met natuurlijke ingrediënten zoals aloë 
vera, camelina olie en groene thee én is zacht genoeg om zowel ’s 
ochtends als ’s avonds te gebruiken. 
www.bulldogskincare.com

Doe
mee en 

win

FRIS EN 
ELEGANT

Ayala Brut Majeur is de belichaming 
van de frisse en elegante stijl van 
dit relatief kleine champagnehuis. 
Langdurige rijping in de kelders en 

een lage dosage maken deze 
champagne geschikt voor iedere 
gelegenheid. Een uitnodigende, 

expressieve en fruitige drank met 
een heerlijke lange afdronk.

www.champagne-ayala.fr/en

De vegan tanning spray van That’so 
is ongeëvenaard goed en geeft direct 
een prachtige egale bruine kleur die 
zich 2-3 uur na het aanbrengen door 
ontwikkelt. Hiermee zie je er sunkissed 
uit! Geen vlekken, oranje/gele kleur of 
zwarte puntjes in je poriën. 
www.thatso.nl TAG #SELFTAN

LEZERSACTIE
Maak kans op tanning spray 
van Thats'so

LEZERSACTIE
Maak kans op droogshampoo 
van That’so 
Moet je haar gewassen worden, maar ont-
breekt het je aan de tijd? De Perfect Hair Dry 
Shampoo van That’so biedt uitkomst! Deze 
shampoo reinigt het haar zonder dat er water 
aan te pas komt. De formule is verrijkt met 
groene thee, wat het haar verfrist en zuivert. 
www.thatso.nl TAG #DRYSHAMPOO
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Geniet van
November
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Overhemden voor dames... ze 
bestaan wel, maar waren volgens 
Anna Orlova vrij lastig te vinden. 
Nu niet meer! Ze startte namelijk 
haar eigen webwinkel Bloezen.nl.

Een passend 
overhemd 
voor elke 
vrouw
‘Een verrijking
van je garderobe’

maar al te graag verder. Net een stukje extra service 
en voor mij nog eens ontzettend leuk om te doen 
ook.” Zo kan Anna haar passie immers nog meer 
delen dan ze via de webshop al doet. “Ik help andere 
vrouwen graag om er mooi uit te zien. Ooit hoop ik 
dan ook nog mijn eigen fysieke winkel te openen, 
maar voor nu focus ik mij eerst op Bloezen.nl.” 

 Powerkledingstuk
  “Overhemden worden vaak hoofdzakelijk gezien 
als kledingstuk voor mannen”, aldus Anna. 
“Onzin, ook voor vrouwen is het namelijk een 
echt ‘powerkledingstuk’ en een verrijking van 
je garderobe. Wil je er goed uitzien, maar wil je 
daar niet al te veel tijd aan besteden, trek een 
overhemd aan en je ziet er meteen uit om door 
een ringetje te halen!”
 
 Webshop
  Zelf draagt Anna ook graag overhemden, maar 
ze was ontevreden over het aanbod van mooie, 
kwalitatieve overhemden voor dames. “Vandaar 
dat ik begin vorig jaar met mijn eigen webshop 
ben begonnen om alle vrouwen de kans te bieden 
om het voor hen meest perfecte damesoverhemd 
aan te schaffen. Liefhebsters van overhemden 
kunnen nu hun hart ophalen, want ik bied voor 
iedereen wel wat wils..”
 
 Kwaliteit en pasvorm
  Via haar webshop verkoopt Anna uitsluitend 
kwalitatief hoogwaardige, handgemaakte 
kledingstukken. “De kwaliteit staat dus voorop, 
net als de pasvorm trouwens, een overhemd moet 
immers ook goed zitten.” Speciaal daarvoor biedt 
ze een online pasvormgids met tips voor welk 
model het best past bij jouw fi guur. “Kom je er dan 
nog niet uit, laat het mij gerust weten, ik help je 

BRUISENDE/ZAKEN

Bloezen.nl  |  Eigenaar: Anna Orlova  |  info@bloezen.nl   |         @bloezennl

De specialist in zakelijke 
damesoverhemden
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DITJES/DATJES

Hoe positiever en rustiger je 
mindset, hoe sneller je onrust los kunt   
laten. Gedachten op een rijtje krijgen. 

Meditatie is een goed moment om je 
op jezelf te richten, in stilte. 

 Breng structuur aan voor jezelf.  
 Bijvoorbeeld een vast ritme van de
dagelijkse dingen. Jij bent goed 
zoals je bent! Zet kleine, 

concrete en behapbare stappen. 
Moeten wordt willen.

Geef of vraag een knuffel. 
Installeer jouw uitknop.
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Met ruim 260 winkels in Nederland zijn we 
altijd dichtbij. Hier doen onze opticiens uit-
gebreide oogmetingen om jou en je ogen 
van scherp zicht te voorzien. We hebben 
een uitgebreid assortiment aan brillen, 
zonnebrillen en contactlenzen. Zo zorgen 
we met bijna duizend professionals dat je 
optimaal zicht hebt en er stralend uitziet.

Eye Wish Opticiens zoekt jou!

Scan 
de QR-codes 

voor meer info

Wel interesse, maar...
Niet de juiste papieren? Eye Wish biedt ook 
opleidingen en trainingen op vaktechnisch 
gebied, dus wees welkom! Stuur je gegevens naar 
recruitment@grandvisionbenelux.com en laat ons 
weten in welke vacature je interesse hebt. Een van 
onze recruiters neemt dan zo snel mogelijk contact 
met je op om de mogelijkheden te bespreken. 

Optiekspecialisten 
Als professioneel opticien en/of 
contactlensspecialist kijk jij naar 
het totaalplaatje. Van de beste 
kijkoplossing tot een montuur dat 
perfect aansluit op de levensstijl 
van de klant. Met een professionele 
oogmeting en advies op maat geef 
jij iedere klant de aandacht die hij of 
zij verdient.

Verkoopadviseurs
In de rol van verkoopadviseur 
adviseer je over onze producten en 
denk je mee over wat past bij de 
levensstijl van de klant. Als iemand 
dankzij jouw advies met een nieuwe 
look en een goed gevoel de winkel 
uitgaat, dan ben jij in je element.
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MICHAEL PILARCZYK

Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Beluister de podcast
In de Leef Je Mooiste Leven podcast beantwoorden wij 
vragen van luisteraars. We delen inspirerende verhalen, 
onze eigen ervaringen en inzichten. Meer informatie op
www.michaelpilarczyk.nl/podcast.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag, dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
Schaamt u zich voor uw kale hoofdhuid bij 
dunner wordend haar? Heeft u kale plekken, 
plaatselijk haarverlies, alopecia, littekens 
van haartransplantatie of dunne inkijk? 

OOSTENDE 18, HELMOND  |  0492-524859
WWW.HAARDOORSASKIA.NL

Geen zichtbaar 
kaal hoofd meer!

 Bij gedeeltelijke of volledige kaalheid, 
zowel bij mannen als bij vrouwen, 
zorgen wij ervoor dat u zich door 
scalppigmentatie weer zekerder en 
vrijer voelt.

    Wat is scalppigmentatie? 
Scalppigmentatie, ook wel 
hoofdhuidpigmentatie of PMU 
genoemd, is het pigmenteren en 
creëren van haarstoppels op de 

hoofdhuid door middel van een innovatieve tatoeagetechniek. 
Hiervoor gebruiken we speciale goedgekeurde pigmenten 
die geschikt zijn voor de hoofdhuid.

Deze techniek kan worden gebruikt bij gedeeltelijke en zelfs 
bij volledige kaalheid. Het verhult het kaal/dunner wordend 
gebied op de hoofdhuid, denk hierbij aan inhammetjes en 
een dunnere kruin. Bij dunner wordend haar creëert u een 
vollere look. Bij de heren lijkt het of u stoppels heeft en bij 
dames is er minder inkijk zichtbaar bij dunner wordend haar.
  
 Neem voor meer informatie eens vrijblijvend contact 
met ons op. 
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
20



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN NACHTANGST
De van oorsprong Nederlandse schrijver P.J. 
Weber kan in New York niet van zijn pen 
alleen leven. Om in zijn levensonderhoud te 
voorzien, doet hij administratieve klussen. In 
de nachtelijke uren stuurt hij vanuit het 
kantoor lange e-mails aan zijn Amerikaanse 
agente. Op een avond wordt er ingebroken 
in het afgelegen pand. Terwijl de angst te 
worden ontdekt hem in een wurggreep 
houdt en de inbrekers steeds dichterbij 
komen, begint Weber aan een testament, 
een bekentenis wellicht. Hij vertelt over het 
huwelijk en de dood van zijn ouders, het 
schrijverschap, zijn zoon in Nederland, 
seksueel misbruik en de beschutting van 
taal. NACHTANGST van Ronald Giphart is 
vanaf 4 november verkrijgbaar.

Wie denkt dat er in de herfst niks te 
beleven is op Ameland, heeft het 
mis! Ameland staat namelijk de 
hele maand november in het teken 
van de kunst. En kunst is er in vele 
vormen! De Kunstmaand op 
Ameland biedt de kans om te 
genieten van inspirerende kunst, 
muziek, rondleidingen, fi lms, 
workshops en lezingen. Net even 
anders kunst kijken, beleven en 
ervaren? Dit is Kunstmaand 
Ameland. Omdat het dit jaar de 25e 
editie is – oftewel een zilveren 
jubileum – heeft de organisatie 
gekozen voor een toepasselijk 
thema: Zilver. Zilver glanst en 
sprankelt, maar kan evengoed 
bescheiden zijn. Want ‘every cloud 
has a silver lining’.
Meer info op 
www.kunstmaandameland.com.

D AGJE UIT
KUNSTMAAND 
AMELAND

Het huwelijk van Prinses Diana en Prins 
Charles is al lang bekoeld. Ondanks 
geruchten over affaires en een echtscheiding 
gaan de kerstfestiviteiten door op het 
landgoed van de koningin in Sandringham. 
Spencer speelt zich af tijdens deze cruciale 
kerstdagen in de vroege jaren negentig 
waarin prinses Diana besluit dat haar 
liefdeloze huwelijk met prins Charles niet 
werkt. Ze zal moeten afwijken van het pad 
dat voor haar was uitgestippeld als 
toekomstige koningin. Spencer is een 
verbeelding van wat er gebeurd zou kunnen 
zijn. SPENCER is vanaf 11 november te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
SPENCER

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO
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GEZOCHT: 
RIJCOACH B 

Arendnest 12, Boekel 
info@ingridlucassenrijopleidingen.nl

 06-48712472 / 0492-771345
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

INGRID LUCASSEN
KGI

Rijcoach A, Am en B
Docente instructeursopleidingen 

A en B

Met passie en toewijding streef 
ik naar de hoogst mogelijke 

kwaliteit.

Streef jij met passie en 
toewijding naar de hoogst 
mogelijke kwaliteit? Mooi!
Immers jouw leerlingen moeten 
het de rest van hun leven met 
jouw lessen doen.

Vergoeding
via UWV 
mogelijk

Meer informati e?
Bel 06-48712472 of ga naar 
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl
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“IK HOU ERG 

VAN HET 

ONVOORSPELBARE 

IN DE MUZIEK“

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Fo
to

: A
nn

em
ie

ke
 v

an
 d

er
 T

og
t -

 O
nt

w
er

p:
 J

ac
k 

W
aa

s

Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

Als kind was Christanne al weg van de 
fantasievolle fi lm over de dromerige Amélie, in 
wie zij zich zeker herkent. “Zij is bijna een 
toeschouwer in het leven. Dan zit je naar 
iedereen om je heen te kijken en dan voelt het 
alsof je er zelf altijd nét buiten staat. Dat je zo in 
je eigen wereld zit en je je eigen fantasie en 
dromen creëert, dat had ik als kind echt 
gigantisch.”

'Jazz is mijn muziekliefde'
Naast acteren en zingen speelt Christanne ook 
cello in de musical. “Het is heel spannend, maar 
ook heel tof!” In de musical speelt muziek een 
hoofdrol, net als in Christannes eigen leven. 
“Muziek is wel echt het allerbelangrijkste in mijn 

Door een uitstapje naar de fi lmwereld (De Dirigent) en een lockdown is het al een 
tijdje geleden dat we Christanne de Bruijn in het theater zagen. Maar gelukkig is 

het wachten voorbij. De actrice speelt namelijk sinds oktober de hoofdrol in Amélie 
de Musical. “Wij vertellen het verhaal van hoe Amélie zich ontwikkelt tot de 

eigenzinnige vrouw die iedereen kent uit de fi lm.”

leven. Jazz is mijn grootste muziekliefde”, lacht 
ze. “Ik houd erg van het onvoorspelbare in 
muziek, maar ik luister ook heel graag naar 
Janice Joplin, Fleetwood Mac, Prince en dat 
soort artiesten.”

Iedereen mag er zijn
Amélie brengt een boodschap van tolerantie 
over die goed aansluit bij de huidige tijdsgeest. 
“We leren echt naar de ander te kijken. Ik kijk 
de hele eerste akte als toeschouwer naar alle 
personages om me heen, daar word je zo 
empathisch van”, aldus Christanne. “Iedereen 
komt ergens vandaan en heeft een verleden en 
bepaalde gedragingen. En dat is oké!”

Rol Amélie is Christanne de Bruijn op het lijf geschreven:

“Muziek is het belangrijkste 
in mijn leven”
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Mijn naam is Franca van de Kerkhof 
en ik wil je graag op een informele 
en betrokken manier begeleiden bij 
alles wat er komt kijken rondom het 

afscheid van wie je dierbaar is. 

Vaak overrompeld door verdriet en 
door het onbekende dat op je af 

komt, kun je vast komen te zitten in 
de vaak beperkte 

opties die we kennen. 
Hierbij kan ik je informeren en 

inspireren over de mogelijkheden, 
zonder beperkingen en mét ruimte 

voor eigen inbreng. 

Zo kunnen we samen een afscheid 
vormgeven dat past bij jullie.

0499 422 134 (dag en nacht)

www.coda-uitvaarten.nl

Je dierbare niet in huis maar wel heel dichtbij
COLUMN/FRANCA VAN DE KERKHOF

Je dierbare niet in huis maar wel heel dichtbij
Op een uitvaartbeurs in Hoogeveen stond ik mijn ‘mobiele 

opbaarhuisje’ te promoten. Er liep een dame geïnteresseerd 

te kijken rond en in het huisje. Toen ik op haar afstapte om 

een gesprek aan te gaan vertelde ze spontaan:

Mijn zoon, die in Alkmaar woont, belde mij vorige week en vertelde dat hij 
zo iets bijzonders had meegemaakt. Zijn zoontje was naar de moeder van 
een klasgenootje gaan kijken die in een heel intiem huisje van hout in de 
tuin was opgebaard. Het was heel mooi versierd en er lagen zand en 
schelpjes op de vloer. Hij vond het heel mooi en helemaal niet eng. 
“Ik kreeg kippenvel toen mijn zoon dit zo door de telefoon vertelde”. 
Ze keek me aan nadat ze haar verhaal met mij had gedeeld.
“Dat was dit huisje, zei ik niet zonder trots”.

Het mobiele opbaarhuisje heeft al op veel plekken gestaan in Nederland en 
zelfs in België. Soms al twee keer op dezelfde plek. 
Heel bijzonder vind ik dat.

Het mobiele opbaarhuisje is een initiatief van Coda Uitvaarten.
Voor informatie kijk op www.opbaarhuisjes.nl of bel 0499-422134 “Dé plek als je 

je dierbare niet in 
huis kunt hebben, 

maar nog wel dichtbij 
je wilt houden.

Wouter

Beste Franca,
“Als ik wist wat ik nu weet dan had ik me niet zo’n 
zorgen gemaakt. Hoe ga ik vorm geven aan het afscheid 
van mijn dierbare vader? Rekening houdend met zijn 
sobere levensstijl en ook ruimte gevend aan mijn en 
onze gevoelens van waardering en dankbaarheid”.
Maarten en Harriët Waalre
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BRUIST/WONEN

Wil je je tuin een update geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs dan we het door 
hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en plaids zijn waarschijnlijk al van zolder 

gehaald om de kou te bestrijden. Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden 
gemaakt voor als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

Tip 3 Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver dichtvriest. 
Natuurlijk kun je er ook eigenhandig voor zorgen dat er 
continu een wak openblijft, maar dat is wel meer werk 
en je moet het natuurlijk niet vergeten, helemaal niet als 
er vissen in de vijver zwemmen.

Tip 4 Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel kun 
je de lege plekken nu opvullen met voorjaars bollen.

Tip 5 Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het gazon 
om het zo gezond mogelijk te houden. Deze bladeren 
hoeven overigens niet in de GFT-bak, je kunt er 
namelijk wél je planten mee bedekken als natuurlijke 
bescherming tegen de vorst.

Laat de winter 
maar komen!

Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin 
winterklaar te krijgen, verschilt natuurlijk per tuin. 
Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, 
mocht je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1 Bescherm je niet-winterharde planten tegen de 
ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld met noppenfolie, 
vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, 
maar ook de planten in potten die je niet naar binnen 
kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, dan heeft dat 
uiteraard de voorkeur.

Tip 2 Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. 
Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk niet nodig en 
kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets 
zo vervelend als wateroverlast door kapot gevroren 
leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers in 
de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo 
voorkom je dat ze kapot vriezen.
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10% KORTING MET 
COUPONCODE 

BRUIST10
WWW.JESS-JAYY.STORE

VIBE IT. 
COLLECTIE

10% KORTING MET 
COUPONCODE 

BRUIST10
WWW.JESS-JAYY.STORE

VIBE IT. 
COLLECTIE

 Naar tevredenheid 
 Samen met twee andere gediplomeerde kapsters is Suus 
elke dag druk om mensen gelukkig te maken met een 
kapsel naar wens. Kwaliteit en service staan voorop. Daarbij 
beheersen de kapsters de Curlsys-krullentechniek en zijn ze 
gespecialiseerd in het kleuren van haren. Ze vinden service 
erg belangrijk, dus... mocht je niet tevreden de deur uitgaan? 
Dan mag je altijd terugkomen voor verbetering. Suus en haar 
team zijn pas tevreden als jij dat ook bent! 

 Waar voor je geld 
 Kapsalon Suus gaat graag met de tijd mee. Daarom 
gebruiken de kappers hoogwaardige kwaliteitsproducten 
zoals Newsha en Ecru. Deze producten zijn veganistisch, 
niet getest op dieren en alleen verkrijgbaar in salons. 
Kapsalon Suus staat honderd procent achter de merken 
waarmee gewerkt wordt. 

Suzan Achterberg  |  Sint Theresiastraat 4 Eindhoven  |  06-52665191  |  info@kapsalonsuus.nl  |  www.kapsalonsuus.nl

Tijdens de kappersopleiding wist Suus Achterberg het al. Ze wilde graag een eigen kapsalon 
openen. Deze droom werd in 2009 werkelijkheid in Eindhoven. Waar Suus begon aan huis, is de 
onderneming in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige salon met zes stoelen aan de 
Sint Theresiastraat. Kapsalon Suus is erg succesvol en staat klaar voor jou!

Bij Kapsalon Suus krijg je altijd kwaliteit voor je geld. 
Dit betaalt zich uit in tevreden klanten en daar kun jij er 
één van zijn. 

 Ben jij toe aan een kappersbeurt en wil jij 
er zeker van zijn dat je tevreden de deur 
uit loopt? Maak dan snel een afspraak bij 
Kapsalon Suus.  

Verstand van haar

“IK VERTEL JE NIET WAT JE 
WIL HOREN, MAAR WAT HET 
MOOISTE UIT JE HAALT”

Suzan Achterberg
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1. Miracle Hair Mask van Eleven, € 23,50 www.elevenaustralia.nl
2. Conscious Style Everyday Shampoo van KMS, € 24,20 3. Shower Oil van Compagnie de Provence, € 24,- www.babassu.nl

4. Booster Serum Vitamine C van Novexpert, € 64,95 www.iciparisxl.nl 
5. Skoon Solid Conditioner Bar van Skoon, € 7,95 www.drogist.nl
6. Tanning Facial Mist van TanOrganic, € 38,95 www.iciparisxl.nl 

7. Crystal Quartz Body Mist van ANAS, € 30,- www.anascrystal.care
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Bewust
8. Showergel Cucumber Matcha van Happy Earth, € 6,99  www.happyearthcare.com

9. Intoxicated van Kilian, € 200,- www.skins.nl  
10. Straight Up Peptide Mascara van RMS Beauty, € 28,- www.skins.nl

11. Facial Oil van ABYSK, € 39,95 www.abysk.nl
12. Protect Balm van weDO/, € 19,90 www.wedoact.com

13. Lip & Cheek van RMS Beauty € 39,- www.skins.nl

BEAUTY/NEWS

11

9

Steeds meer merken brengen duurzame, natuurlijke 
producten en dat is maar goed ook! Zo kunnen we toch 
prachtige beautyproducten gebruiken terwijl we onze planeet 
respecteren. Bewust

12

10

13

8

3332



Eindhoven
Impressie

Eindhoven
Impressie

EINDHOVEN/IN BEELD

35



GRATIS 
coaching
Tot een jaar lang

na het behalen van 
je streefgewicht

Gevestigd in 

THE BLUE 
ZONE GYM

Ben jij klaar voor een betere versie van jezelf? 

Wil jij lekkerder in je vel zitten? 

Tijd om de overtollige kilo’s van je af te schudden? 

5 kilo afvallen in 6 weken?! 

Afvallen doe je bij 
JUST HEALTHY! 

Just Healthy  |  Frederik van Eedenplein 30 Eindhoven  |  info@justhealthyinc.nl  |  06 46821292  |  www.justhealthyinc.nl  |    

Meld je meteen aan voor een gratis 
en vrijblijvend intake gesprek. Voor 
de maand november heb ik nog 7 
plekken vrij, dus wees er snel bij!

www.justhealthyinc.nleat wise
drop a size

save the dateyour healthy coach
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“Leer beleggen in vastgoed zorgt 
ervoor dat ondernemers hun eerste 

stap in het vastgoed kunnen zetten.”

06-20852323
info@leerbeleggeninvastgoed.nl
www.leerbeleggeninvastgoed.nl

Bob Vekemans

Investeren in 
recreatiewoningen
Investeren in recreatiewoningen is een bijzonder 
terrein. Geregeld krijg ik de vraag of recreatiewoningen 
interessant zijn om in te investeren en het antwoord 
is van veel factoren afhankelijk. Dit artikel gaat je 
4 inzichten geven om je fi nanciële intelligentie te 
verbeteren.

DE RENTE OP EEN RECREATIEWONING
Als je een eigen woning koopt, dan heb je een lagere rente 
dan bij een beleggingspand. Op een beleggingspand zit 
immers een verhuurhypotheek waar een risico-opslag in 
verwerkt is (een risico-opslag is een hogere rente om het 
risico van de geldverstrekker te compenseren omdat er een 
huurder in zit).

0% OVERDRACHTSBELASTING
Sinds 2021 is de overdrachtsbelasting omhooggegaan van 
2% naar 8%. Zie artikel. Hierdoor dien je meer eigen geld 
mee te nemen, maar daarover meer in dit artikel. Echter, een 
nieuwbouwwoning heeft geen overdrachtsbelasting. Dat geldt 
ook voor nieuwbouw recreatiewoning projecten. Dit kan een 
gamechanger zijn voor de strategische vastgoedbelegger.

Investeren in 
recreatiewoningen

LEENCAPACITEIT VERHOGEN DOE JE NIET 
MET RECREATIEWONINGEN
Als je een woning wilt kopen voor eigen gebruik, dan kijkt 
de bank naar je box 1 inkomen. Voorbeeld: je verdient 
€ 42.000 bruto per jaar, dan kun je +/- € 200.000 lenen. 
In dit voorbeeld is € 200.000 je maximale leencapaciteit.

Er zijn verschillende banken die het toestaan om ook 
verhuurinkomsten mee te nemen om je leencapaciteit te 
verhogen. Echter, ik ben nog geen bank tegengekomen die 
het toestaat om huurinkomsten uit recreatiewoningen mee 
te nemen om je leencapaciteit te verhogen. Dit is dus een 
nadeel van recreatiewoningen.

VOORBEELD
Stel je hebt twintig vakantiewoningen die allemaal perfect 
worden verhuurd, je verdient een mooie cashfl ow per 
maand, maar je salaris blijft ongewijzigd dan kun je nog 
steeds maar € 200.000 lenen. Iets om rekening mee te 
houden als je in de toekomst een huis wilt fi nancieren. 

GEEN AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK
Op beleggingspanden wordt door cashfl owbeleggers 
vaak gekozen voor een afl ossingsvrije hypotheek. Dit 
drukt de maandlast van de hypotheek waarmee de 
winst per maand word verhoogd. De cashfl owbelegger 
kiest hier vaak voor zodat hij meer geld per maand 
overhoudt om weer te investeren of om van te leven. 
Op recreatiewoningen worden geen afl ossingsvrije 
hypotheken aangeboden. Dit is niet per se een nadeel, 
want je lost met een annuïtaire of lineaire hypotheek wel 
structureel af waardoor de recreatiewoning uiteindelijk 
volledig is afgelost.

Meld je nu aan voor de 3-daagse
Leer beleggen in vastgoed

Wil jij investeren in recreatiewoningen of 
wil je het volledige spectrum van vastgoed 
beleggen onder de knie krijgen? Kom dan 
naar de eerstvolgende 3-daagse training Leer 
Beleggen in Vastgoed.
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LOOKING/GOOD

Nooit meer
een bad hair day

Stap onder de douche 
Kom je er ‘s ochtends achter dat je haar in pieken langs je 
gezicht hangt? Was je haren met een verzorgende shampoo 
en gebruik vervolgens een conditioner voor een glanzende 
coupe. Weinig tijd? Er zijn diverse soorten shampoos en 
conditioners die je op droog haar aanbrengt.

Leg de nadruk niet op je haar 
Doe eens iets geks met je make-up, trek een outfi t in een 
opvallende kleur aan of kies voor een in het oog springende 
bril. Niemand die nu nog op je haar let!

Zet een hoed op 
Die zijn nu hartstikke hip, dus waarom zou je daar geen 
gebruik van maken? Kies bijvoorbeeld voor een fl aphoed, 
gleufhoed of een bolhoed.

Kies voor een staart, vlecht of knot 
Dan vallen je gekke pieken, pluizige punten of vette haardos 
veel minder op. Zijn er nog plukjes die zich niet aan jouw 
regels willen houden? Gebruik dan wat leuke speldjes.

Ga naar de kapper 
Een goede knipbeurt kan wonderen verrichten. Al eens aan 
een leuk kleurtje gedacht? Je kapper kan je adviseren over de 
laatste haartrends.

Wat doe je als ‘het’ zich plotseling aandient? 
Die ‘bad hair day’ die altijd op het verkeerde moment komt?

Omgaan met angstige gedachten
Ons autonome zenuwstelsel is het deel van ons zenuwstelsel dat buiten onze wil om 

werkt en een belangrijke rol speelt als het gaat om angst en stress. Het bestaat uit een 
sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel. Het sympathisch zenuwstelsel is 

verantwoordelijk voor de zogenaamde vecht- of vluchtreactie. 
Deze reactie is heel functioneel als er bijvoorbeeld een roofdier

 voor je neus staat en je direct in actie moet komen. 

Het probleem is echter dat dit roofdier eruitziet als het coronavirus, ruzie 
met je partner, blijvende stress op je werk of in de huidige situatie 

bijvoorbeeld angstige gedachten over ziek worden. Angstige gedachten of 
reacties op je omgeving veroorzaken dezelfde reactie in je lichaam als dat 

roofdier. Je lichaam weet het verschil niet. Hierdoor maak je te veel 
stresshormonen aan en zal je immuunsysteem verzwakken, waardoor je 

vatbaarder bent om ziek te worden.

Als je merkt dat je in deze tijd angstig bent, is het ten eerste belangrijk om 
dit te zien bij jezelf. Word bewust van je eigen gedachten over de situatie 

en hoe dit angstige gevoelens bij je oproept. Een (korte) meditatie in de 
ochtend kan heel erg helpen om los te komen van je angst en om je te 
verbinden met jezelf. Daarnaast kan de focus op je ademhaling helpen 

om uit je gedachten te gaan en meer in je lichaam te komen. Adem een 
paar keer diep in door je neus en uit door je mond om sneller tot rust te 

komen. Bedenk waar jij van tot rust komt. Kom je er zelf niet helemaal uit, 
dan heb ik voor jou een online Feel Good Training gemaakt die je helpt 

om deze moeilijke tijd door te komen.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Kijk voor meer info op:
https://mkbmshop.com/products/online-feel-good-training
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Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar, doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

FOR A X-MAS MOMENT 

Wat hebben we een veelbewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin 
de gevolgen van COVID-19 nog steeds voelbaar zijn. Veel gezinnen zijn 
getroffen door werkloosheid en leven in een onzekere periode. Dit raakt 
met name de kinderen uit deze gezinnen. Niet alle ouders zijn in staat om 
cadeautjes te kopen en hun kinderen een onbezorgde kerst te geven. 

Your gift A X-mas Moment: 1.500 pakketten!
Ook dit jaar willen we Kerstmaaltijden uitdelen. Op vrijdag 17 december voorzien we van 16.00 tot 20.00 uur 
maar liefst 1.500 mensen van een Kerstafhaalmaaltijd en een goedgevuld kerstpakket. Kinderen tot 12 jaar mogen 
zaterdag 18 december genieten van een middag met volop spel, eten, drinken en cadeautjes. 

Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar, doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

Hoe helpt u mee?
1. Ondersteun ons fi nancieel: 1.500 maaltijden en 

pakketten uitdelen is een kostbare onderneming. 
Elke gift telt! U kunt uw bijdrage overmaken naar 

 NL53 RABO 0159 039 525 t.n.v. Victory 
Outreach Rotterdam o.v.v. Gift Kerst 2021. 

 Of geef gemakkelijk via onze website 
 www.vorotterdam.nl/geven.

2. Ondersteun ons materieel: er is een lijst 
beschikbaar van de spullen die we nog nodig 
hebben om deze twee dagen tot een succes te 
maken. 

3. Word vrijwilliger: we hebben extra handen nodig 
om deze dagen succesvol te laten verlopen. 
Registreer u via backoffi ce@vorotterdam.nl. 
Let op: dit jaar kunt u alleen als vrijwilliger 
meehelpen als u van tevoren geregistreerd bent 
en de briefi ng heeft bijgewoond. 

MIJNSHERENPLEIN 9, ROTTERDAM  •  CONTACT@VOROTTERDAM.NL  •  T: 010-4665905  •   WWW.VOROTTERDAM.NL 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op.
We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-840 48 962 of 
06-471 61 481 en via e-mail backoffi ce@vorotterdam.nl.

Namens ons, de vele daklozen, minderbedeelden en de 
kinderen die we gaan bereiken: hartelijk dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groet, 

Jerry en Xannelou Mendeszoon en 
het leiderschapsteam
N.B. Victory Outreach Rotterdam is een ANBI.
Uw fi nanciële gift is onder voorwaarden fi scaal aftrekbaar. 

Draagt u ook uw 

steentje bij aan 

Gift Kerst 2021?

Scan de QR code.

43



MEIJSWONEN.COM

ICONISCH 
DESIGN 
VOOR 
ALTIJD
ALS JE GOED KIJKT, 
IS HET NET ALSOF 
DE STOEL NAAR 
JE LACHT.

MEIJSWONEN.COM

ICONISCH 
DESIGN 
VOOR 
ALTIJD
ALS JE GOED KIJKT, 
IS HET NET ALSOF 
DE STOEL NAAR 
JE LACHT.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
3 venkelknollen

1 ui
olijfolie

2 aardappelen
½ tl gemalen komijn
1 liter kokend water

2 bouillonblokjes
100 ml room

peper en zout
50 g Parmezaanse kaas

BEREIDING
Snijd de stengels en het groen van de venkelknollen en bewaar 
eventueel wat voor de garnering. Snijd vervolgens de venkel in stukken 
en verwijder de harde kern.

Snipper de ui en bak deze tot de uit glazig is. Snijd vervolgens de 
aardappelen in kleine blokjes. Voeg de stukjes venkel, aardappel en 
gemalen komijn toe en roer alles goed door elkaar.

Giet het kokende water in de pan erbij en voeg eventueel bouillonblokjes 
toe. Meng goed totdat de bouillonblokjes opgelost zijn. Laat de 
ingrediënten 20 minuten koken.

Mix de ingrediënten met een staafmixer tot een gladde soep. Voeg de 
room toe en breng de soep op smaak met peper en zout.

Hak het venkelgroen fi jn en strooi het over de soep. Rasp de 
Parmezaanse kaas erover.

Venkel is voor velen een onbekende groente en dat is zonde. Het zit bomvol smaak, 
is licht zoet, maakt je darmen rustig en combineert perfect met tal van ingrediënten. 

Bijvoorbeeld in deze heerlijke soep, met bouillon en Parmezaanse kaas.

4 PERSONEN - 30 MIN.

Romige venkelsoep 
met Parmezaanse kaas
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand: rust.
De oplossing van vorige maand was woning.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-9-2.

3  7  9  3  6  2  4  8  9
6  5  5  3  5  7  6  9  2 
4  9  3  7  4  9  1  4  3 
1  2  9  1  2  8  3  6  8
2  8  6  3  9  6  5  4  1
5  8  4  5  4  3  7  1  7 
8  1  8  2  2  7  3  2  5 
7  2  1  6  7  4  8  1  9 
3  9  2  5  7  9  2  1  6

November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

water 
smaakje 
genieten 
bruisend 

fles 
sodastream 
lekker
prik

i g g y w h o c z i m
s l b e f i x g f j r
m a e r t s a d o s e
a m z k u g n t u r t
a p r i k i v f w u a
k l w p v e s l q e w
j e o h h z r e a l r
e a r j x q k s n a p
i f u m n s y d t d f
m h l b k d y t p y a
m i c n g z u m w h a

PUZZELPAGINA Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is zwart 
van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de 
rum vernoemd is. Op het etiket 
van de fl es zie je dit monster in 
inktzwarte stijl terugkeren...
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.eindhovenbruist.nl
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